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FRA: Forbundsstyret 

 

 

Forslag til endringer av Vedtekter for regioner i NFF punkt 7. Delegater 

 
Bakgrunn 
Vedtekter for regioner i NFF punkt 7. regulerer valg av delegater og varadelegater. Det har vært 
utfordringer både med at regionene ikke har tilstrekkelig antall varadelegater og tolkningen av 
vedtektene i forhold til hvilke varadelegater som skal tre inn ved delegaters forfall. Flere av 
regionene har opplevd en økning i antall medlemmer, og dermed en økning i antall delegater til 
landsmøtene. Det har i denne forbindelse vært stilt spørsmål om suppleringsvalg og endring av 
vedtektene i forhold til antall varadelegater.  
 
Lovutvalget har derfor foreslått for Forbundsstyret en tydeliggjøring av Vedtekter for regioner i NFF 
punkt 7.  
 
Punkt 7 i Vedtekter for regioner i NFF lyder som følger:  
Delegater til landsmøtet: Valg av delegater til landsmøtet skal foretas på første årsmøte etter 
Hovedlandsmøtet og varadelegatene velges i rekkefølge. Antall delegater justeres årlig ut fra 
medlemstall per 1. januar hvert år. Det skal i tillegg velges tre varadelegater i rekkefølge.  
Varadelegatene trer inn slik at representasjon i delegasjonen opprettholdes best mulig. Delegatene 
velges for tre år av gangen. Ved valget skal selvstendig næringsdrivende og ansatte, begge kjønn og 
ulike geografiske områder søkes representert.  
 
Stemmeberettigede medlemmer i regionen er valgbare, jf. NFFs lover punkt 9. Medlemmer med faglig 
medlemskap samt ansatte i forbundets sekretariat kan ikke være delegater. 
 

Vurdering 
Det har i forbindelse med endringer i antall delegater i regionene og at delegater/varadelegater har 
fratrådt sitt verv, kommet frem at det er uklarheter i vedtektene. Dette handler i hovedsak om hvilke 
vararepresentanter som skal tre inn som delegat, men også om antall varadelegater og muligheten 
for suppleringsvalg.  
 
Suppleringsvalg av vara på årsmøte er ikke regulert direkte i vedtektene. Samtidig er det åpnet opp 
for suppleringsvalg på årsmøtene, jf. punkt 4.4.2 nr. 6 b. Av den grunn er det mulighet for å avholde 
suppleringsvalg, men det er ikke et krav om at det skal avholdes. Hver enkelt region kan dermed selv 
velge om de vil avholde suppleringsvalg eller ikke. Uavhengig av hva regionene velger, så må de 
reflektere over at medlemstallene kan synke, slik at man kan komme i en situasjon med både fire og 
fem varadelegater dersom regionen velger å avholde suppleringsvalg. For å tydeliggjøre muligheten 
for gjennomføring av suppleringsvalg foreslås Forbundsstyret at det i vedtektene punkt 7 angis at 
regionene kan avholdes suppleringsvalg på årsmøtene.  
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Erfaringer med frafall eller økning av antall delegater i løpet av treårsperioden har vist at det kan 
være hensiktsmessig at vedtektene åpner for en økning av antall varadelegater dersom regionen ser 
dette som nødvendig ut fra de erfaringer regionen har hatt med endringer i delegasjonen.   
 

I siste setning i punkt 7 i Vedtekter for regioner, fremkommer det at delegatene i størst mulig grad 
representerer mangfoldet i regionen. Forbundsstyret forstår det slik at valgkomiteen skal legge dette 
til grunn når de vurderer kandidater og sammensetning av delegasjonen. Ved demokratiske valg vil 
sammensetning av kompetanse og erfaring i delegasjonen kunne bli en annen.   
 
Videre står det i punkt 7 at «Varadelegatene trer inn slik at representasjon i delegasjonen 
opprettholdes best mulig», samtidig skal delegatene og varadelegatene velges i rekkefølge i forhold 
til hvor mange stemmer kandidatene har fått. Denne uklarheten i vedtektene har vært tatt opp av 
flere regioner, og Forbundsstyret mener derfor det er behov for en tydelig avklaring. Forbundsstyret 
foreslår at rekkefølgen delegater og varadelegater er valgt i er avgjørende for hvem som trer inn som 
varadelegat eller fratrer som delegat ved reduksjon i antall delegater. Det vil med denne endringen 
være regionenes medlemmer som på årsmøtene avgjør - ikke prinsippet om opprettholdelse av 
representasjon i forhold til kompetanse eller mangfold. Dette vil i stor grad forenkle prosessene i 
forbindelse med frafall fra delegater og/eller reduksjon i antall delegater.  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Punkt 7 vedtekter for regioner Delegater til landsmøtet endret slik:  
Valg av delegater til landsmøtet skal foretas på første årsmøte etter Hovedlandsmøtet. Antall 
delegater justeres årlig utfra medlemstall per 1. januar. Delegatene og tre til fem varadelegater 
velges i rekkefølge. Delegatene velges for tre år av gangen. Ved valget skal selvstendig 
næringsdrivende og ansatte, begge kjønn og ulike geografiske områder søkes representert. 
Varadelegatene trer inn slik at representasjon i delegasjonen opprettholdes best mulig.  
 
Varadelegater trer inn i den rekkefølge de er valgt. Dersom det er behov for å velge flere 
varadelegater gjennomføres suppleringsvalg på regionens årsmøte. Det skal i tillegg velges tre 
varadelegater i rekkefølge. Ved reduksjon i antall delegater fra regionen trer delegatene ut i den 
rekkefølgen de er valgt.  
 
Stemmeberettigede medlemmer i regionen er valgbare, jf. NFFs lover punkt 9. Medlemmer med 
faglig medlemskap samt ansatte i forbundets sekretariat kan ikke være delegater. 
 

Lovutvalgets kommentar: 
Lovutvalget støtter strykningen av følgende: «Dersom det er behov for å velge flere varadelegater 
gjennomføres suppleringsvalg på regionen årsmøter.» Dette er overflødig siden det framgår av 
vedtektene for regioner 4.4.2 6) b).  


